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 اؾٓا٥ظ نتاب 

 

 

 َا سهِ االعتعزار يًُٛت ٚ االنجاص َٔ سنضٙ ؟

 أنجضٚا َٔ سنض ٖارّ ايًشات صٚاٙ ايبداصٟٔ سنضٙ يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ عًِ ٜغٔ اإلعتعزار يًُٛت ٚاإلنجاص َ

 

 سهِ األْري عٓز اؽتزار املضض ؟َا 

 ٜٚهضٙ األْري ملا ص٣ٚ عٔ عطا٤ أْ٘ نضٖ٘

 

 َا سهِ شيين املٛت ؟

ٚشيين املٛت إال ـٛف ؾت١ٓ ؿزٜح ال ٜتُٓري أسزنِ املٛت ينض أفاب٘ َتؿل عًٝ٘ ٚيف اؿزٜح ٚإسا أصرت بعبارى ؾت١ٓ ؾاقبنين إيٝو غري 

 َؿتٕٛ

 

 ؾعً٘ إسا سنضٙ املٛت ؟ ؟ ٚ َا ايشٟ ٜغَٔا سهِ عبار٠ املضٜض

 َتؿل عًٝ٘اؾٓا٥ظ ٚعٝار٠ املضم٢  باتباعف٢ً اهلل عًٝ٘ عًِ ٚتغٔ عٝار٠ املضٜض املغًِ ؿزٜح ايربا٤ أَضْا صعٍٛ اهلل 

 ؾٝنذضٙ ٚمل ٜظر صٚاٙ أمحز َٚغًِ يكٓٛا َٛتانِ ال إي٘ إال اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚتًكٝٓ٘ عٓز َٛت٘ ال إي٘ إال اهلل َض٠ ْك عًٝ٘ يكٛي٘ 

 صٚاٙ أبٛ راٚر َٔ نإ آخض نالَ٘ ال إي٘ إال اهلل رخٌ اؾ١ٓ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إال إٔ ٜتهًِ ؾٝعٝز تًكٝٓ٘ يتهٕٛ آخض نالَ٘ يكٛي٘ 

اقضؤٚا ٜػ ع٢ً  ٚقضا٠٤ ايؿاؼ١ ٜٚػ قاٍ أمحز ٜٚكضؤٕٚ عٓز املٝت إسا سنض يٝدؿـ عٓ٘ بايكضإٓ ٚأَض بكضا٠٤ ايؿاؼ١ ٚعٔ َعكٌ بٔ ٜغاص َضؾٛعا

 صٚاٙ أبٛ راٚر َٛتانِ 

 ٚتٛدٝٗ٘ إزي ايكب١ً ع٢ً دٓب٘ األمئ ألٕ سشٜؿ١ قاٍ ٚدْٗٛٞ إزي ايكب١ً ٚاعتشب٘ َايو ٚأٌٖ املز١ٜٓ ٚاألٚطاعٞ ٚأٌٖ ايؾاّ ٚقاٍ ف٢ً اهلل

 صٚاٙ ابٛ راٚرعًٝ٘ ٚعًِ عٔ ايبٝت اؿضاّ قبًتهِ أسٝا٤ ٚأَٛاتا 

 

ُْٜؿعٌ بعز َٛت ايؾدك َٔ  نإ عٓزٙ ؟ َاسا 

 ٚقٍٛ بغِ اهلل ٚع٢ً ٚؾا٠ صعٍٛ اهلل ْك عًٝ٘ ملا ص٣ٚ ايبٝٗكٞ عٔ بهض بٔ عبز ايعظٜظ املظْٞ ٚيؿع٘ ٚع٢ً ١ًَ صعٍٛ اهلل 

صٚاٙ ايبداصٟ بعز َٛت٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚال بأؼ بتكبًٝ٘ ٚايٓعض إيٝ٘ ٚيٛ بعز تهؿٝٓ٘ ؿزٜح عا٥ؾ١ ٚابٔ عباؼ إٔ ابا بهض قبٌ ايٓيب 

صٚاٙ أمحز ٚايرتَشٟ ٚقايت عا٥ؾ١ قبٌ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عجُإ بٔ َععٕٛ ٖٚٛ َٝت ست٢ صأٜت ايزَٛع تغٌٝ ع٢ً ٚدٗ٘  ا٥ٞٚايٓغ

 ٚفشش٘

 

 ؟غغٌ املٝت  أسنض سهِ

 عًٝ٘ َتؿليف ايشٟ ٚققت٘ ْاقت٘ اغغًٛٙ سيا٤ ٚعزص ٚنؿٓٛٙ يف ثٛبٝ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إمجاعا يكٛي٘ ٚغغٌ املٝت ؾضض نؿا١ٜ 

 

 أسنض ؽضٚط غغٌ املٝت؟

 ٚؽضط يف املا٤ ايطٗٛص١ٜ ٚاإلباس١ نباقٞ األغغاٍ -

 ٚيف ايػاعٌ اإلعالّ ٚايعكٌ ٚايتُٝٝظ ألْٗا ؽضٚط يف نٌ عبار٠ -

ايقزٜل أٚف٢ ٚاألٚزي ب٘ ٚف١ٝ ايعزٍ ألٕ أبا بهض ال ٜػغٌ َٛتانِ إال املإَْٔٛٛ ٚاألؾنٌ ثك١ عاصف بأسهاّ ايػغٌ يٝشتاط ؾٝ٘ ٚيكٍٛ ابٔ عُض-

 إٔ تػغً٘ اَضأت٘ أمسا٤ بٓت عُٝػ ؾكزَت بشيو ٚأٚف٢ أْػ إٔ ٜػغً٘ حمُز بٔ عرئٜ ؾؿعٌ
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 َا ايشٟ ٜؾضع ؾعً٘ عٓز غغٌ املٝت ؟

صٚاٙ ٚإسا ؽضع يف غغً٘ عرت عٛصت٘ ٚدٛبا قاٍ يف املػين ال ْعًِ يف سيو خالؾا ؿزٜح عًٞ ال تربط ؾدشى ٚال تٓعض إزي ؾدش سٞ ٚال َٝت -

 راٚر  أبٛ

 ثِ ًٜـ ع٢ً ٜزٙ خضق١ ؾٝٓذٝ٘ بٗا ألٕ ايٓعض إزي ايعٛص٠ سضاّ ؾًُغٗا أٚزي -

 ٚجيب غغٌ َا ب٘ َٔ دماع١ ألٕ ايكقز بػغً٘ تطٗريٙ سغب اإلَهإ -

 ٚحيضّ َػ عٛص٠ َٔ بًؼ عبع عٓري ملا تكزّ -

بٝزٙ خضق١ ميغح بٗا َا ؼت ايكُٝك سنضٙ املضٚسٟ عٔ ٚف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚعٔ إٔ ال ميػ دغزٙ إال غضق١ ملا صٟٚ إٔ عًٝا غغٌ ايٓيب -

 أمحز

 

 ٌٖ جيٛط يًضدٌ غغٌ املضأ٠ أٚ ايعهػ ؟

 صٚاٙ ابٔ َاد٘ يٛ َت قبًٞ يػغًتو ٚنؿٓتو كٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يعا٥ؾ١ ٚيًضدٌ إٔ ٜػغٌ طٚدت٘ ٚأَت٘ ي

 ايهايفٚغغٌ عًٞ ؾاط١ُ صمٞ اهلل عُٓٗا ٚمل ٜٓهضٙ َٓهض ؾهإ إمجاعا قاي٘ يف 

 ٚبٓتا رٕٚ عبع قاي٘ ايكامٞ ٚابٛ اـطاب ٚنضٖ٘ ععٝز ٚايظٖضٟ 

ا َا غغٌ ٚيًُضأ٠ غغٌ طٚدٗا ٚعٝزٖا ٚابٔ رٕٚ عبع سهاٙ ابٔ املٓشص إمجاعا ؿزٜح أبٞ بهض ايغابل ٚقايت عا٥ؾ١ أٚ اعتكبًٓا َٔ أَضْا َا أعتزبضْ

 غغً٘ ايٓغا٤ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِٚملا َات إبضاِٖٝ بٔ ايٓيب ر صٚاٙ أمحز ٚأبٛ راٚإال ْغاؤٙ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ صعٍٛ اهلل 

 

 َا ايشٟ جيب غغً٘ َٔ أعنا٤ املٝت ؟ ٚ َا ايشٟ ٜغتشب ؟

ٗا صٚاٙ ٚسهِ غغٌ املٝت ؾُٝا جيب ٜٚغٔ نػغٌ اؾٓاب١ يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يًٓغا٤ ايالتٞ غغًٔ ابٓت٘ ابزإٔ سيٝآَٗا َٚٛامع ايٛم٤ٛ َٓ

 يهٔ ال ٜزخٌ املا٤ يف ؾُ٘ ٚأْؿ٘ يف قٍٛ األنجض اؾُاع١ . 

 إسا أَضتهِ بأَض ؾأتٛا َٓ٘ َا اعتطعتَِكاّ املنُن١ ٚاإلعتٓؾام ؿزٜح  بٌ ٜأخش خضق١ َبًٛي١ ؾُٝغح بٗا أعٓاْ٘ َٚٓدضٜ٘ يٝكّٛ

 

    َا سهِ غغٌ املٝت َض٠ ٚاسز٠ ؾكط ؟

سري تٛؾٝت ابٓت٘ اغغًٓٗا ثالثا أٚ مخغا أٚ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜٚهضٙ اإلقتقاص يف غغً٘ ع٢ً َض٠ قاٍ أمحز ال ٜعذبين إٔ ٜػغٌ ٚاسز٠ ٚيكٛي٘ 

 أنجض َٔ سيو إٕ صأٜذي سيا٤ ٚعزص

 

 إسا خضز َٔ قبٌ أٚ ربض املٝت ؽ٤ٞ ٌٖ ٜعار غغً٘ َض٠ أخض٣ ؟

ايػغٌ إزي عبع ؾإٕ خضز بعزٖا سؾٞ بكطٔ ؾإٕ مل ٜغتُغو ؾبطري سض ثِ ٜػغٌ احملٌ قاٍ أمحز ال  إٕ مل خيضز َٓ٘ ؽ٤ٞ ؾإٕ خضز ٚدب إعار٠

 ٜظار عبع خضز َٓ٘ ؽ٤ٞ أٚ مل خيضز ٚيهٔ ٜػغٌ ايٓذاع١ ٚحيؾٛ خمضدٗا بايكطٔ 

 ٜٚٛمأ ٚدٛبا ٚال غغٌ ؾٓب أسزخ بعز غغً٘ يتهٕٛ طٗاصت٘ نا١ًَ 

 ػغٌ ملا ؾٝ٘ َٔ اؿضزٚإٕ خضز بعز تهؿٝٓ٘ مل ٜعز ايٛم٤ٛ ٚال اي

 

 ٌٖ ايؾٗٝز ٚ املكتٍٛ ظًُا ٜػغالٕ ٚ ٜهؿٓإ ٚ ٜق٢ً عًُٝٗا ؟

أَض بزؾٔ ؽٗزا٤ أسز يف رَا٥ِٗ ٚمل ٜػغًٛا ٚمل ف٢ً اهلل عًٝ٘ عًِ ٚؽٗٝز املعضن١ ال ٜػغٌ ٚال ٜهؿٔ ٚال ٜق٢ً عًٝ٘ ؿزٜح دابض إٔ ايٓيب -

 صٚاٙ ايبداصٟ ٜقٌ عًِٝٗ 

ٚال ٜهؿٔ ٚال ٜق٢ً عًٝ٘ ؿزٜح ععٝز ابٔ طٜز َضؾٛعا َٔ قتٌ رٕٚ رٜٓ٘ ؾٗٛ ؽٗٝز َٚٔ قتٌ رٕٚ رَ٘ ؾٗٛ ؽٗٝز َٚٔ ٚاملكتٍٛ ظًُا ال ٜػغٌ -

ٚعٓ٘ ٜػغٌ ٜٚق٢ً عًٝ٘ ألٕ ابٔ ايظبري قتٌ ٚف٢ً عًٝ٘ أَا ايؾٗٝز بػري قتٌ صٚاٙ أبٛ راٚر ٚايرتَشٟ ٚفشش٘  قتٌ رٕٚ أًٖ٘ ؾٗٛ ؽٗٝز

 ؾٝ٘ خالؾا قاي٘ يف املػين ٚجيب بكا٤ رَ٘ عًٝ٘ ناملطعٕٛ ٚاملبطٕٛ ؾٝػغٌ ال ْعًِ 

أَض بكت٢ً إٔ ٜٓظع ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚرؾٓ٘ يف ثٝاب٘ ؿزٜح ابٔ عباؼ إٔ ايٓيب ٝ٘ ٚعًِ بزؾٔ ؽٗزا٤ أسز بزَا٥ِٗ ألَضٙ ف٢ً اهلل عً

ف٢ً يف غريٖا ألٕ فؿ١ٝ أصعًت إزي ايٓيب  ؾإٕ عًب ثٝاب٘ نؿٔصٚاٙ أبٛراٚر ٚابٔ َاد٘ عِٓٗ اؿزٜز ٚاؾًٛر ٚإٔ ٜزؾٓٛا ٚثٝابِٗ بزَا٥ِٗ 

 ثٛبري يٝهؿٔ محظ٠ ؾُٝٗا ؾهؿٓ٘ يف أسزُٖا ٚنؿٔ يف اآلخض صدال آخض قاٍ ٜعكٛب بٔ ؽٝب١ ٖٛ فاحل اإلعٓاراهلل عًٝ٘ ٚعًِ 
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 ٌٖ ٖٓاى ساالت ٜعاٌَ ؾٝٗا ؽٗٝز املعضن١ نػريٙ َٔ ايٓاؼ يف غغً٘ ٚ رؾٓ٘ ٚ تهؿٝٓ٘ ؟

غغٌ ععز ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚإٕ محٌ ؾأنٌ أٚ ؽضب أٚ ْاّ أٚ باٍ أٚ تهًِ أٚ عطػ أٚ طاٍ بكاؤٙ عضؾا ؾٗٛ نػريٙ ٜػغٌ ٜٚق٢ً عًٝ٘ ألٕ ايٓيب 

 بٔ َعاس ٚف٢ً عًٝ٘ ٚنإ ؽٗٝزا ٚف٢ً املغًُٕٛ ع٢ً عُض ٚعًٞ ُٖٚا ؽٗٝزإ قاي٘ يف املػين 

قاٍ ّٜٛ أسز َا باٍ سٓع١ً بٔ ايضاٖب إْٞ صأٜت املال٥ه١ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٛ نػريٙ ألٕ ايٓيب أٚ قتٌ ٚعًٝ٘ َا ٜٛدب ايػغٌ َٔ ذمٛ دٓاب١ ؾٗ

ف٢ً تػغً٘ قايٛا إْ٘ مسع اهلاٜع١ ؾدضز ٖٚٛ دٓب ٚمل ٜػتغٌ صٚاٙ ايطٝايغٞ ٚإٕ عكط َٔ رابت٘ أٚ تضر٣ َٔ ؽاٖل أٚ ٚدز َٝتا ال أثض ب٘ غغٌ ٚ

ارؾِٖٓٛ بهًَِٛٗ ٚإٕ عكط َٔ املٝت ؽ٤ٞ غغٌ ٚف٢ً عًٝ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أٍٚ أمحز قٛي٘ عًٝ٘ ْك عًٝ٘ ألْ٘ يٝػ بكتٌٝ ايهؿاص ٚت

إلمجاع ايقشاب١ قاٍ أمحز ف٢ً أبٛ أٜٛب ع٢ً صدٌ ٚف٢ً عُض ع٢ً ععاّ بايؾاّ ٚف٢ً أبٛ عبٝز٠ ع٢ً صؤٚؼ بايؾاّ صٚاُٖا عبز اهلل بٔ أمحز 

 ضؾت باـامت ؾهاْت ٜز عبز ايضمحٔ بٔ عتاب بٔ أعٝز ؾق٢ً عًٝٗا أٌٖ َه١ٚقاٍ ايؾاؾعٞ أيك٢ طا٥ض ٜزا سيه١ َٔ ٚقع١ اؾٌُ ع

 

 ٌٖ ايغكط ٜعاٌَ ناملٛيٛر اؿٞ ؟

ٚايطؿٌ  عًٝ٘ صٚاٙ أبٛ راٚر ٚايرتَشٟعًٝ٘ ؿزٜح املػري٠ َضؾٛعا ٚايغكط ٜق٢ً ناملٛيٛر سٝا ٜػغٌ ٜٚق٢ً عًٝ٘ ْك ٚعكط ألصبع١ أؽٗض 

 ٜق٢ً عًٝ٘ ٚسنضٙ أمحز ٚاستر ب٘

 

 جيٛط يًُغًِ إٔ ٜكّٛ بتػغٌ ايهاؾض ٚ ايقال٠ عًٝ٘ ٚ اتباع دٓاطت٘ ٚ رؾٓ٘ ؟ ٌٖ

ال تتٛيٛا قَٛا غنب اهلل  }ٚال ٜػغٌ َغًِ ناؾضا ٚيٛ سَٝا ٚال ٜهؿٓ٘ ٚال ٜق٢ً عًٝ٘ ٚال ٜتبع دٓاطت٘ ألٕ يف سيو تععُٝا ي٘ ٚقز قاٍ تعازي 

  {عًِٝٗ 

 ٌ ايكًٝب ّٜٛ بزص ٚعٔ عًٞ صمٞ اهلل عٓ٘ قاٍ بٌ ٜٛاص٣ يعزّ َٔ ٜٛاصٜ٘ َٔ ايهؿاص نُا ؾعٌ بأٖ

 صٚاٙ ابٛ راٚر ٚايٓغا٥ٞإٕ عُو ايؾٝذ ايناٍ قز َات قاٍ إسٖب ؾٛاصٙ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قًت يًٓيب 

 

 ؟تهؿري املٝت أسنض سهِ

 َتؿل عًٝ٘نؿٓٛٙ يف ثٛبٝ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يكٛي٘ ٚتهؿٝٓ٘ ؾضض نؿا١ٜ 

 

 يف ايتهؿري ؟َا ٖٛ املكزاص ايٛادب عرتٙ 

 صٚاٙ ايبداصٟ ٚايٛادب عرت مجٝع٘ يكٍٛ أّ عط١ٝ ؾًُا ؾضغٓا أيك٢ إيٝٓا سك٠ٛ ؾكاٍ أؽعضْٗا إٜاٙ ٚمل ٜظر ع٢ً سيو 

 ع٣ٛ صأؼ احملضّ ٚٚد٘ احملض١َ يكٛي٘ ٚال ؽُضٚا صأع٘

 

 أسنض فؿات ايهؿٔ؟

 بجٛب ال ٜقـ ايبؾض٠ يٝغرتٙ 

 ب٘ ع٢ً املٝت ٚال ع٢ً ٚصثت٘ ٚجيب إٔ ٜهٕٛ َٔ ًَبٛؼ َجً٘ ألْ٘ ال أدشاف 

 صٚاٙ ايبداصَٟا مل ٜٛل بزْٚ٘ ألٕ اؿل ي٘ ٚقز تضن٘ ٚقز أٚف٢ أبٛ بهض ايقزٜل إٔ ٜهؿٔ يف ثٛبري نإ ميضض ؾُٝٗا 

 

 َا ٖٞ ايغ١ٓ يف ايتهؿري يًضدٌ ؟

 ٚايغ١ٓ تهؿري ايضدٌ يف ثالخ يؿا٥ـ بٝض َٔ قطٔ قاٍ ايرتَشٟ ايعٌُ عًٝ٘ عٓز أنجض أٌٖ ايعًِ

 تبغط ع٢ً بعنٗا ٜٚٛمع عًٝٗا َغتًكٝا ثِ ٜضر طضف ايعًٝا َٔ اؾاْب األٜغض ع٢ً ؽك٘ األمئ ثِ طضؾٗا األمئ ع٢ً األٜغض ثِ ايجا١ْٝ ثِ

يف ثالث١ أثٛاب بٝض عشٛي١ٝ دزر ميا١ْٝ يٝػ ؾٝٗا قُٝك ٚال عُا١َ أرصز ؾٝٗا ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ايجايج١ نشيو يكٍٛ عا٥ؾ١ نؿٔ صعٍٛ اهلل 

 َتؿل عًٝ٘صادا إر

 

 َاٖٞ ايغ١ٓ يف ايتهؿري يألْج٢؟

 ٚاألْج٢ يف مخغ١ أثٛاب َٔ قطٔ إطاص ٚمخاص ٚقُٝك ٚيؿاؾتري ؿزٜح ي٢ًٝ بٓت قا٥ـ ايجكؿ١ٝ قايت ؾُٝٔ غغٌ أّ نًجّٛ اب١ٓ ايٓيب ف٢ً اهلل

ثِ اـُاص ثِ املًشؿ١ ثِ أرصدت بعز سيو يف ايجٛب  عًٝ٘ ٚعًِ عٓز ٚؾاتٗا ؾهإ أٍٚ َا أعطاْا صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ اؿكا ثِ ايزصع

 اآلخض صٚاٙ أبٛ راٚر
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 َاٖٞ ايغ١ٓ يف ايتهؿري رٕٚ عٔ ايبًٛؽ؟

 ٚايقيب يف ثٛب ٚاسز ٚاسز ألْ٘ رٕٚ ايضدٌ 

 ٜٚباح يف ثالث١ َا مل ٜضث٘ غري َهًـ 

 ٚايقػري٠ يف قُٝك ٚيؿاؾتري بال مخاص ْك عًٝ٘

 

ُٜهضٙ   ايتهؿري بٗا ؟أسنض األؽٝا٤ اييت 

 ٜٚهضٙ ايتهؿري بؾعض ٚفٛف ألْ٘ خالف ؾعٌ ايغًـ 

 َٚظعؿض َٚعقؿض ٚيٛ إلَضأ٠ يعزّ ٚصٚرٙ عٔ ايغًـ 

 َٚٓكٛـ يشيو ٚألْ٘ ال ًٜٝل باؿاٍ

 

 أسنض األؽٝا٤ اييت ؼضّ يف ايتهؿري؟

 ٚحيضّ ظًز ألَضٙ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ بٓظع اؾًٛر عٔ ايؾٗزا٤ 

 ع٢ً ايشنٛص يف اؿٝا٠ ٜٚهضٙ تهؿري املضأ٠ باؿضٜضٚسضٜض َٚشٖب يتشضمي٘ 

 

 أسنض سهِ ايقال٠ ع٢ً املٝت؟

فًٛا ع٢ً اطؿايهِ ؾإِْٗ أؾضاطهِ ٚقٛي٘ يف ايػاٍ فًٛا ع٢ً فاسبهِ ٚقٛي٘ إٕ فاسبهِ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يكٛي٘ ٚايقال٠ عًٝ٘ ؾضض نؿا١ٜ 

 ايٓذاؽٞ قز َات ؾكَٛٛا ؾقًٛا عًٝ٘ ٚقٛي٘ فًٛا ع٢ً َٔ قاٍ ال إي٘ إال اهلل ٚاألَض يًٛدٛب 

 ٚتغكط سيهًـ ٚيٛ أْج٢ ألْٗا فال٠ يٝػ َٔ ؽضطٗا اؾُاع١ ؾًِ ٜؾرتط هلا ايعزر

 

 ؟اؾٓاط٠سنض ؽضٚط فال٠ أ

 ٚؽضٚطٗا مثا١ْٝ اي١ٝٓ ٚايتهًٝـ ٚإعتكباٍ ايكب١ً ٚعرت ايعٛص٠ ٚإدتٓاب ايٓذاع١ ألْٗا َٔ ايقًٛات ؾأؽبٗت عا٥ضٖٔ 

 ٚسنٛص املٝت إٕ نإ بايبًز ؾال تقح ع٢ً دٓاط٠ حمُٛي١ أٚ َٔ ٚصا٤ دزاص 

 {ٚال تقٌ ع٢ً أسز َِٓٗ َات أبزا  }ناؾض يكٛي٘ تعازي  ٚإعالّ املقًٞ ٚاملق٢ً عًٝ٘ ٚطٗاصتُٗا ٚيٛ برتاب يعشص ملا تكزّ ٚال ٜق٢ً ع٢ً

 

 أسنض أصنإ فال٠ اؾٓاط٠؟

 ٚأصناْٗا عبع١

 ايكٝاّ يف ؾضمٗا ألْٗا فال٠ ٚدب ايكٝاّ ؾٝٗا نايطٗض -

 َتؿل عًٝ٘ نرب ع٢ً ايٓذاؽٞ أصبعا ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ألٕ ايٓيب ٚايتهبريات األصبع -

ّ ايغ١ٓ ٚقضا٠٤ ايؿاؼ١ يعُّٛ سزٜح ال فال٠ ملٔ ال ٜكضأ بأّ ايكضإٓ ٚف٢ً ابٔ عباؼ ع٢ً دٓاط٠ ؾكضأ بأّ ايكضإٓ ٚقاٍ ألْ٘ َٔ ايغ١ٓ أٚ َٔ شيا-

 صٚاٙ ايبداصٟ

 ٚايقال٠ ع٢ً حمُز ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ملا ٜأتٞ -

 صٚاٙ ابٛ راٚر ًقٛا ي٘ ايزعا٤ إسا فًٝتِ ع٢ً املٝت ؾأخف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚايزعا٤ يًُٝت يكٛي٘ -

 ٚايغالّ يعُّٛ سزٜح ٚؼًًٝٗا ايتغًِٝ -

 ٚايرتتٝب ملا ٜأتٞ -

 يهٔ ال ٜتعري نٕٛ ايزعا٤ يف ايجايج١ بٌ جيٛط بعز ايضابع١-

 

 أسنض فؿ١ فال٠ اؾٓاط٠؟

ٚفؿتٗا إٔ ٜٟٓٛ ثِ ٜهرب ٜٚكضا ايؿاؼ١ ثِ ٜهرب ٜٚقًٞ ع٢ً حمُز نؿٞ ايتؾٗز ثِ ٜهرب ٜٚزعٛ يًُٝت بٓشٛ ايًِٗ اصمح٘ ثِ ٜهرب ٜٚكـ 

هبري٠ بعزٖا قًٝال ٜٚغًِ ملا صٟٚ أْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ ايغ١ٓ يف ايقال٠ ع٢ً اؾٓاط٠ إٔ ٜهرب اإلَاّ ثِ ٜكضأ بؿاؼ١ ايهتاب بعز ايت

ٚخيًك ايزعا٤ يًذٓاط٠ يف ايتهبريتري ٚال ٜكضأ يف ؽ٤ٞ َٓٗٔ ثِ ٜغًِ عضا ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ زي ٜٚكضأ يف ْؿغ٘ ثِ ٜقًٞ ع٢ً ايٓيب األٚ
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ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚطار ايغ١ٓ إٔ ٜؿعٌ َٔ ٚصا٤ اإلَاّ َجٌ َا ٜؿعٌ إَاَِٗ ٚص٣ٚ اؾٛطداْٞ عٔ طٜز بٔ أصقِ إٔ ايٓيب .صٚاٙ ايؾاؾعٞ يف ْؿغ٘ 

 إ ٜهرب ع٢ً اؾٓاط٠ أصبعا ثِ ٜكٍٛ َا ؽا٤ اهلل ثِ ٜٓقضف قاٍ اؾٛطداْٞ نٓت أسغب ٖشٙ ايٛقؿ١ يٝهرب آخض ايقؿٛف ن

 ٚػظ٤٣ ٚاسز٠ عٔ ميٝٓ٘ قاٍ اإلَاّ أمحز عٔ عت١ َٔ ايقشاب١ ٚيٝػ ؾٝ٘ إختالف إال عٔ إبضاِٖٝ 

 أْ٘ ف٢ً ع٢ً طٜز بٔ املًؿل ؾغًِ ٚاسز٠ عٔ ميٝٓ٘ ايغالّ عًٝهِ ٚيٛ مل ٜكٌ ٚصمح١ اهلل ملا ص٣ٚ اـالٍ ٚسضب عٔ عًٞ صمٞ اهلل عٓ٘

 

 َا سهِ ايقال٠ ع٢ً املٝت بعز رؾٓ٘ ؟

ف٢ً اهلل عًٝ٘ َٜٚٛري قاٍ أمحز َٚٔ ٜؾو يف ايقال٠ ع٢ً ايكرب ٜضٟٚ عٔ ايٓيب َٔ رؾٓ٘ إزي ؽٗض ٚؽ٤ٞ قًٌٝ نّٝٛ  ٚجيٛط إٔ ٜق٢ً ع٢ً املٝت

 ف٢ً ع٢ً أّ ععز بٔ عبار٠ بعز ؽٗض ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َٔ عت١ ٚدٛٙ نًٗا سغإ ٚقاٍ أنجض َا مسعت إٔ ٚعًِ 

ٚحيضّ بعز سيو ْك عًٝ٘ ألْ٘ ال ٜتشكل بكاؤٙ ع٢ً ساي٘ بعز سيو ٜٚقًٞ ع٢ً ايػا٥ب باي١ٝٓ يقالت٘ عًٝ٘ ايغالّ ع٢ً ايٓذاؽٞ قاٍ يف 

 ب ألْ٘ مل ٜٓكٌ ٜؤٜزٙ قٍٛ اإلَاّ أمحز إسا َات صدٌ فاحل ف٢ً عًٝ٘ ٚاستر بكق١ ايٓذاؽٞاإلختٝاصات ٚال ٜق٢ً نٌ ّٜٛ ع٢ً غا٥

 

 ؟محٌ املٝت ٚرؾٓ٘  أسنض سهِ

 قاٍ ابٔ عباؼ أنضَ٘ بعز رؾٓ٘ ٚألٕ يف تضنُٗا ٖتها ؿضَتٗا {ثِ أَات٘ ؾأقربٙ  }يكٛي٘ تعازي ٚمحً٘ ٚرؾٓ٘ ؾضض نؿا١ٜ 

 

 ؽدك ناؾض ؟ٚ ٌٖ ٜتشكل ب٘ ؾضض ايهؿا١ٜ ؾٝغكط االثِ عٔ املغًِ ؟َا اؿهِ يٛ قاّ بايزؾٔ ٚ ايتهؿري 

 يهٔ ٜغكط اؿٌُ ٚايزؾٔ ٚايتهؿري بايهاؾض ألٕ ؾاعًٗا ال خيتك بهْٛ٘ َٔ أٌٖ ايكضب١

 

 َا سهِ أخش األدض٠ ع٢ً محٌ ٚ غغٌ ٚ تهؿري ٚ رؾٔ املٝت ؟

 ٜٚهضٙ أخش األدض ع٢ً سيو ٚع٢ً ايػغٌ ألْٗا عبار٠

 

 اؾٓاط٠ أٜٔ ٜغٔ املؾٞ ؟عٓز محٌ 

 صٚاٙ أبٛ راٚر ٚأبا ٜهض ميؾٕٛ أَاّ اؾٓاط٠ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚعٔ نٕٛ املاؽٞ أَاّ اؾٓاط٠ يكٍٛ ابٔ عُض صأٜت ايٓيب 

اّ يف ٚايكضب َٓٗا اؾنٌ ناإلَفشش٘ ايرتَشٟ ٚايضانب خًؿٗا ؿزٜح املػري٠ بٔ ؽعب١ َضؾٛعا ايضانب خًـ اؾٓاط٠ ٚاملاؽٞ سٝح ؽا٤ َٓٗا 

 ايقال٠

 

 ٌٖ ٜكّٛ يًذٓاط٠ ايؾدك اؾايػ إسا َض عٓزٙ ايٓاؼ ٚ ِٖ حيًُْٛٗا ؟

 صٚاٙ َغًِثِ قعز ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜٚهضٙ ايكٝاّ هلا يكٍٛ عًٞ قاّ صعٍٛ اهلل 

 

 َا سهِ صؾع األفٛاتِٗ بايشنض نايتهبري أٚ ايتًٌٗٝ أٚ قضا٠٤ ايكضإٓ أٚ غري سيو عٓز محٌ اؾٓاط٠ ؟

 صٚاٙ أبٛ راٚربقٛت ٚال ْاص  ايقٛت َعٗا ٚيٛ بايشنض ٚايكضإٓ ؿزٜح ال تتبع اؾٓاط٠ٚصؾع 

 

 َا ٖٞ َغاس١ ايكرب ؟

ٚقٛي٘ يًشاؾض أٚعع صٚاٙ أبٛ راٚر ٚايرتَشٟ يف قت٢ً أسز اسؿضٚا ٚأٚععٛا ٚأعُكٛا ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚعٔ إٔ ٜعُل ايكرب ٜٚٛعع بال سز يكٛي٘ 

ٜٚهؿٞ َا ميٓع غٔ ٚابٔ عرئٜ ناْا ٜغتشبإ سيو  قاٍ أمحز ٜعُل إزي ايقزص ألٕ اؿصٚاٙ امحز ٚابٛ راٚر َٔ قبٌ ايضأؼ ٚأٚعع َٔ قبٌ ايضدًري 

 ايغباع ٚايضا٥ش١ ألْ٘ حيقٌ ب٘ املكقٛر

 

 ُٜهضٙ إرخاي٘ َع املٝت يف قربٙ ؟أسنض َا 

 دض ٚنضٙ إرخاٍ ايكرب خؾبا َٚا َغت٘ ْاص نآدض تؿاؤال إٔ ٚال ميػ املٝت ْاص ٚقاٍ إبضاِٖٝ ايٓدعٞ ناْٛا ٜغتشبٕٛ ايًدي ٜٚهضٖٕٛ اـؾب ٚاآل-

ٚٚمع ؾضاـ ؼت٘ ٚدعٌ خمز٠ ؼت صأع٘ ْك عًٝ٘ ملا صٟٚ عٔ ابٔ عباؼ أْ٘ نضٙ إٔ ًٜك٢ ؼت املٝت يف ايكرب ؽ٤ٞ سنضٙ ايرتَشٟ ٚعٔ أبٞ -

 ٢ ال ػعًٛا بٝين ٚبري األصض ؽ٦ٝاَٛع
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 َا ايشٟ ٜغٔ قٛي٘ ٚ ؾعً٘ عٓز ارخاٍ املٝت يف قربٙ ؟

 ٚعٔ قٍٛ َزخً٘ ايكرب بغِ اهلل ٚع٢ً ١ًَ صعٍٛ اهلل صٚاٙ أمحز ٚايرتَشٟ ٚقاٍ سغٔ غضٜب 

١ املغًُري بٓكٌ اـًـ عٔ ايغًـ ْ٘ طضٜكٚجيب إٔ ٜغتكبٌ ب٘ ايكب١ً يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يف ايهعب١ قبًتهِ أسٝا٤ أسٝا٤ ٚأَٛاتا ٚأل

 ٜٚغٔ ع٢ً دٓب٘ األمئ ألْ٘ ٜؾب٘ ايٓا٥ِ ٖٚشٙ عٓت٘

 

 سهِ رؾٔ ؽدك آخض أٚ عز٠ أؽدال َع املٝت ؟ أسنض

ملا نجض ايكت٢ً  ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِإال ينضٚص٠ ألٕ ايٓيب ًٝ٘ ٚعًِ نإ ٜزؾٔ نٌ َٝت يف قربٚحيضّ رؾٔ غريٙ عًٝ٘ أٚ َع٘ ألٕ ايٓيب ف٢ً اهلل ع

 سزٜح فشٝحّٜٛ اسز نإ جيُع بري ايضدًري يف ايكرب ايٛاسز ٜٚغأٍ أِٜٗ أنجض أخشا يًكضإٓ ؾٝكزَ٘ يف ايًشز 

 

ُٜبزأ بزؾٔ املٝت ؟  نٝـ 

َٔ سزٜح  ٚيًزاصقطين َعٓاٙصٚاٙ ابٔ َاد٘ ٚعٔ سجٛ ايرتاب عًٝ٘ ثالثا ثِ ٜٗاٍ ؿزٜح أبٞ ٖضٜض٠ قاٍ ؾٝ٘ ؾشج٢ عًٝ٘ َٔ قبٌ صأع٘ ثالثا 

 عاَض بٔ صبٝع١ ٚطار ٖٚٛ قا٥ِ

 

 َا سهِ تًكري املٝت بعز رؾٓ٘ ؟

ٚع٦ٌ  ٚاعتشب األنجض تًكٝٓ٘ بعز ايزؾٔ ؿزٜح أبٞ أَا١َ ؾٝ٘ صٚاٙ أبٛ بهض عبز ايعظٜظ يف ايؾايف ٜٚؤٜزٙ سزٜح يكٓٛا َٛتانِ ال إي٘ إال اهلل

بٛ املػري٠ ٜضٟٚ ؾٝ٘ عٔ أبٞ بهض بٔ أبٞ َضِٜ عٔ أؽٝاخِٗ أِْٗ ناْٛا ٜؿعًْٛ٘ ٚيف أمحز عٓ٘ ؾكاٍ َاصأٜت أسزا ٜؿعً٘ إال أٌٖ ايؾاّ قاٍ ٚنإ ا

 اإلختٝاصات األقٛاٍ ؾٝ٘ ثالث١ ايهضا١ٖ ٚاالعتشباب ٚاإلباس١ ٖٚٛ أعزهلا

 

ُٜؿعٌ بايكرب ؟  بعز االْتٗا٤ َٔ رؾٔ املٝت َاسا 

 صٚاٙ ايؾاؾعٞ صـ ع٢ً قرب ابٓ٘ إبضاِٖٝ َا٤ ٚٚمع عًٝ٘ سقبا٤ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚعٔ صـ ايكرب باملا٤ ألٕ ايٓيب 

 صٚاٙ ايؾاؾعٞصؾع قربٙ عٔ األصض قزص ؽرب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚصؾع٘ قزص ؽرب ؿزٜح دابض إٔ ايٓيب 

 

ُٜهضٙ ؾعًٗا يًكرب أٚ عٓزٙ ؟أسنض   األؽٝا٤ اييت 

صٚاٙ َغًِ إٔ جيقك ايكرب ٚإٔ ٜبين عًٝ٘ ٚإٔ ٜكعز عًٝ٘ عًٝ٘ ٚعًِ ف٢ً اهلل ٜٚهضٙ تظٜٚك٘ ٚػقٝق٘ ٚتبدريٙ يكٍٛ دابض ٢ْٗ ايٓيب 

 ٚإٔ ٜهتب عًٝٗا ٚايرتَشٟ 

 ٚتكبًٝ٘ ٚايطٛاف ب٘ ٚايقشٝح ؼضمي٘ ألْ٘ َٔ ايبزع ٚقز صٟٚ إٔ ابتزا٤ عبار٠ األفٓاّ تععِٝ األَٛات 

 ع٢ً قرب ؾكاٍ ال تؤسٙال قز اتهأ صأ٣ صدف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚاإلتها٤ إيٝ٘ ملا ص٣ٚ أمحز إٔ ايٓيب 

 ٚاملبٝت ٚاينشو عٓزٙ ٚاؿزٜح يف أَض ايزْٝا ألْ٘ غري ال٥ل باؿاٍ 

 قربا ٚايهتاب١ عًٝ٘ ٚاؾًٛؼ ٚايبٓا٤ ملا تكزّ ؾإٕ نإ ايبٓا٤ َؾضؾا ٚدب ٖزَ٘ يكٛي٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يعًٞ ال تزع شيجاال إال طُغت٘ ٚال

 صٚاٙ َغًِ َؾضؾا إال عٜٛت٘ 

ٚإسا صدٌ ميؾٞ يف ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٌ إال ـٛف ؽٛى ٚذمٛٙ ؿزٜح بؾري ابٔ اـقاف١ٝ قاٍ بُٝٓا أْا أَاؽٞ صعٍٛ اهلل ٚاملؾٞ بايٓع

صٚاٙ ابٛ راٚر قاٍ خًعُٗا ؾض٢َ بُٗا  اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِايكبٛص عًٝ٘ ْعالٕ ؾكاٍ ٜا فاسب ايغبتري أيل عبتٝو ؾٓعض ايضدٌ ؾًُا عضف صعٍٛ 

 دٝزأمحز إعٓارٙ 

 

 أسنض سهِ إعضاز املكابض؟

طا٥ضات ايكبٛص ٚاملتدشٜٔ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚحيضّ إعضاز املكابض ٚايزؾٔ باملغادز ٚنشا بٓا٤ املغادز ع٢ً ايكبٛص يكٍٛ ابٔ عباؼ يعٔ صعٍٛ اهلل 

 صٚاٙ أبٛ راٚر ٚايٓغا٥ٞعًٝٗا املغادز ٚايغضز 

 

 يٛ رؾٔ يف ٖشٙ املٛامع ؟َا ٖٞ املٛامع اييت حيضّ ايزؾٔ ؾٝٗا ؟ ٚ َاسا 

 ٚيف ًَو ايػري ٜٚٓبؿ َا مل ٜأسٕ َايه٘
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 أسنض أؾنٌ َٛامع ايزؾٔ؟

 ٚايزؾٔ بايقشضا٤ أؾنٌ ألْ٘ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ نإ ٜزؾٔ أفشاب٘ بايبكٝع ٚمل تظٍ ايقشاب١ ٚايتابعٕٛ َٚٔ بعزِٖ ٜكربٕٚ يف ايقشاص٣

 

 َا اؿهِ إٕ َاتت اَضأ٠ ٚ ٖٞ ساٌَ ؟ ٌٖ تزؾٔ ؟

ٚإٕ َاتت اؿاٌَ سضّ ؽل بطٓٗا ألْ٘ ٖتو سض١َ َتٝك١ٓ إلبكا٤ سٝا٠ َت١ُٖٛ ٚاستر أمحز عزٜح عا٥ؾ١ َضؾٛعا نغض ععِ املٝت نهغض ععِ 

 اؿٞ صٚاٙ ابٛ راٚر ٚصٚاٙ ابٔ َاد٘ عٔ أّ ع١ًُ ٚطار يف اإلثِ 

ؾإٕ تعشص مل تزؾٔ ست٢  أؽٗض ؾأنجض ٚال ٜؾل بطٓٗا ملا تكزّ ٚأخضز ايٓغا٤ َٔ تضد٢ سٝات٘ بإٔ نإ ٜتشضى سضن١ ق١ٜٛ ٚاْؿتشت املداصز ٚي٘ عت١

 ميٛت اؿٌُ ؿضَت٘ 

 ٚإٕ خضز بعن٘ سٝا ؽل ايباقٞ يتٝكٔ سٝات٘ بعز إٔ ناْت َت١ُٖٛ

 

 ؟ايتعظ١ٜ  أسنض سهِ

ٚعٔ ابٔ صٚاٙ ابٔ َاد٘ تغٔ تعظ١ٜ املغًِ ؿزٜح عُضٚ بٔ سظّ َضؾٛعا َا َٔ َؤَٔ ٜعظٟ أخاٙ سيقٝب١ إال نغاٙ اهلل عظٚدٌ َٔ سًٌ اؾ١ٓ 

 صٚاٙ ابٔ َاد٘ ٚايرتَشَٟغعٛر َضؾٛعا َٔ عظ٣ َقابا ؾً٘ َجٌ أدضٙ 

 

 َا ٖٛ ٚقت تعظ١ٜ املغًِ ؟

 املطًل قاٍ اجملز إال إسا نإ غا٥با ؾال بأؼ بتعظٜت٘ إسا سنضإزي ثالث١ أٜاّ بًٝايٝٗٔ ألْٗا َز٠ اإلسزار 

 

 َاسا ٜكاٍ يًُغًِ عٓز تعظٜت٘ ؟ ٚ سياسا ٜضر ؟

ف٢ً اهلل ايزعا٤ يًُقاب َٚٝت٘ ٚص٣ٚ سضب عٔ سصاص٠ بٔ أٚؾ٢ قاٍ عظ٣ ايٓيب  ؾٝكاٍ ي٘ أععِ اهلل أدضى ٚأسغٔ عظا٤ى ٚغؿض ملٝتو ألٕ ايػضض

 آدضى اهلل ٚأععِ يو األدض صدال ع٢ً ٚايزٙ ؾكاٍ عًٝ٘ ٚعًِ 

 ٜٚكٍٛ ٖٛ اعتذاب اهلل رعا٤ى ٚصمحٓا ٚإٜاى صر ب٘ اإلَاّ أمحز صمح٘ اهلل

 

 ايبها٤ ع٢ً املٝت ، ٚ ايٓزب ، ٚ ايٓٝاس١ ، ٚ ؽل ايجٛب ، ٚ ايًطِ ٚ ذمٛٙ؟: سهِ نٌ َٔأسنض 

إٕ اهلل ال ٜعشب بزَع ايعري ٚال عظٕ ايكًب ٚيهٔ ٜعشب بٗشا ٚاؽاص إزي يغاْ٘ أٚ ٜضسِ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚال بأؼ بايبها٤ ع٢ً املٝت يكٛي٘ 

 َتؿل عًٝ٘ 

 ٚأخباص ايٓٗٞ حمُٛي١ ع٢ً بها٤ َع٘ ْزب أٚ ْٝاس١ قاٍ اجملز أْ٘ نضٙ نجض٠ ايبها٤ ٚايزٚاّ عًٝ٘ أٜاَا نجري٠ 

قاٍ أمحز ٖٛ  {ٚال ٜعقٝٓو يف َعضٚف  }يقٛت بشيو بض١ْ يكٛي٘ تعازي ٚحيضّ ايٓزب ٖٚٛ ايبها٤ َع تعزار حماعٔ املٝت ٚايٓٝاس١ ٖٚٞ صؾع ا

ف٢ً اهلل ٚيف فشٝح َغًِ إٔ ايٓيب َتؿل عًٝ٘ يف ايبٝع١ إٔ ال ْٓٛح ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ايٓٛح ؾغُاٙ َعق١ٝ ٚقايت أّ عط١ٝ أخش عًٝٓا ايٓيب 

 يعٔ ايٓا٥ش١ ٚاملغتُع١ عًٝ٘ ٚعًِ 

اخ ْٚتـ ايؾعض ْٚؾضٙ ٚسًك٘ ؿزٜح ابٔ َغعٛر َضؾٛعا يٝػ َٓا َٔ مضب اـزٚر ٚؽل اؾٝٛب ٚرعا ٚحيضّ ؽل ايجٛب ٚيطِ اـز ٚايقض

 َتؿل عًُٝٗابض٤٣ َٔ ايقايك١ ٚاؿايك١ ٚايؾاق١ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ بزع٣ٛ اؾا١ًٖٝ ٚعٔ أبٞ َٛع٢ إٔ ايٓيب 

 

 َا سهِ طٜاص٠ ايكبٛص يًضداٍ ٚ يًٓغا٤ ؟

نٓت ْٗٝتهِ عٔ طٜاص٠ ايكبٛص ؾظٚصٖٚا ؾإْٗا تشنضنِ املٛت ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عًٝ٘ ٚسهاٙ ايٟٓٛٚ إمجاعا يكٛي٘ ٚتغٔ طٜاص٠ ايكبٛص يًضداٍ ْك 

ؾإْٗا تشنض اآلخض٠ ٖٚشا ايتعًٌٝ ٜضدح إٔ األَض يالعتشباب ٚإٕ نإ ٚاصرا بعز اؿعض بال عؿض يعزّ ْكً٘ ٚيًشزٜح ايقشٝح  صٚاٙ َغًِ ٚيًرتَشٟ

 ثالث١ َغادز  ال تؾز ايضساٍ إال إزي

عٔ ٚتهضٙ يًٓغا٤ ألٕ ايٓٗٞ املٓغٛخ حيتٌُ أْ٘ خال بايضداٍ ؾزاصبري اؿعض ٚاإلباس١ ؾأقٌ أسٛاي٘ ايهضا١ٖ ٜٚؤٜزٙ سزٜح ابٔ عباؼ َضؾٛعا ي

ؤَٔ تٗٝر سظْٗا بضؤ١ٜ اهلل طٚاصات ايكبٛص صٚاٙ أٌٖ ايغٓٔ قاٍ يف ايهايف ؾًُا طاٍ ايتشضِٜ بايٓغذ بكٝت ايهضا١ٖ ٚألٕ املضأ٠ ق١ًًٝ ايقرب ؾال ٜ

 قبٛص األسب١ ؾٝشًُٗا ع٢ً ؾعٌ َاال حيٌ هلا ؾعً٘ غالف ايضدٌ اْت٢ٗ ٚعٓ٘ ال ٜهضٙ يعُّٛ قٛي٘ ؾظٚصٖٚا ٚألٕ عا٥ؾ١ طاصت قرب أخٝٗا عبز

 ايضمحٔ صمٞ اهلل عُٓٗا صٚاٙ األثضّ 

 وٚإٕ ادتاطت املضأ٠ بكرب يف طضٜكٗا ؾغًُت عًٝ٘ ٚرعت ي٘ ؾشغٔ ألْٗا ئ ؽضز يشي
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  َا ايشٟ ٜغٔ قٛي٘ عٓز طٜاص٠ ايكبٛص أٚ املضٚص بٗا ؟

غتأخضٜٔ ْغأٍ ٚعٔ ملٔ طاص ايكبٛص أٚ َض بٗا إٔ ٜكٍٛ ايغالّ عًٝهِ راص قّٛ َؤَٓري ٚإْا إٕ ؽا٤ اهلل بهِ يالسكٕٛ ٜٚضسِ اهلل املغتكزَري َٓهِ ٚامل

ٚاغؿض يٓا ٚهلِ يألخباص ايٛاصر٠ بشيو عٔ أبٞ ٖضٜض٠ ٚبضٜز٠ ٚغريُٖا صٚاٖا أمحز اهلل يٓا ٚيهِ ايعاؾ١ٝ ايًِٗ ال ؼضَٓا أدضِٖ ٚال تؿتٓا بعزِٖ 

 ع٢ً اإلعالّ أٚ يف ايزؾٔ عٓزِٖ َٚغًِ ٚقٛي٘ إٕ ؽا٤ اهلل يًتربى أٚ يف املٛت

 

 سهِ ايغالّ ع٢ً املغًِ ؟ أسنض

ٚإسا سٝٝتِ بتش١ٝ ؾشٝٛا  }نإ ٚاسزا تعري عًٝ٘ يكٛي٘ تعازي ٚإبتزا٤ ايغالّ ع٢ً اؿٞ ع١ٓ ؿزٜح أؾؾٛا ايغالّ َٚا سيعٓاٙ ٚصرٙ ؾضض نؿا١ٜ ؾإٕ 

 ٚعٔ عًٞ َضؾٛعا جيظ٤٣ عٔ اؾُاع١ إسا َضٚا إٔ ٜغًِ أسزِٖ ٚجيظ٤٣ عٔ اؾًٛؼ إٔ ٜضر أسزِٖ صٚاٙ ابٛ راٚر {بأسغٔ َٓٗا أٚ صرٖٚا 

 

 سهِ تؾُٝت ايعاطػ ؟ أسنض

ٚتؾُٝت ايعاطػ إسا محز ؾضض نؿا١ٜ ٚصرٙ ؾضض عري ؿزٜح أبٞ ٖضٜض٠ َضؾٛعا إسا عطػ أسزنِ ؾشُز اهلل ؾشل ع٢ً نٌ َغًِ مسع٘ إٔ ٜكٍٛ 

 صٚاٙ أبٛ راٚري٘ ٜضمحو اهلل ٜٚكٍٛ ٖٛ ٜٗزٜهِ اهلل ٜٚقًح بايهِ 

 

 ٛ سيو ؟ٌٖ ٖٓاى عالق١ بري املٝت َع ايٓاؼ األسٝا٤ نايؾعٛص بِٗ ٚ ذم

ملٝت طا٥ضٙ ّٜٛ اؾُع١ قبٌ طًٛع ايؾُػ قاي٘ أمحز ٚيف ايػ١ٝٓ ٜعضؾ٘ نٌ ٚقت ٖٚشا ايٛقت آنز ٚقاٍ ابٔ ايكِٝ األسارٜح ٚاآلثاصرٍ ع٢ً ٜٚعضف ا

 إٔ ايظا٥ض َت٢ دا٤ عًِ ب٘ املظٚص ٚمسع نالَ٘ ٚأْػ ب٘ ٖٚشا عاّ يف سل ايؾٗزا٤ ٚغريِٖ ٚأْ٘ ال تٛقٝت يف سيو اْت٢ٗ 

تؿع باـري قاٍ ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ اعتؿامت اآلثاص بأْ٘ ٜض٣ أٜنا ٚبأْ٘ ٜزصٟ سيا ؾعٌ عٓزٙ ٜٚغض سيا نإ سغٓا ٜٚتأمل ٜٚتأس٣ باملٓهض عٓزٙ ٜٚٓ

 سيا نإ قبٝشا اْت٢ٗ

 

 ٚاؿُز هلل ايشٟ بٓعُت٘ تتِ ايقاؿات

 ؼ ٚ ز اؾٓا٥ظأْت٢ٗ بؿنٌ اهلل َٚٓ٘ نتاب 

 ؼ ٚ ز  ايظنا٠ًٜشك٘ سيؾ١٦ٝ ايضمحٔ نتاب 

 َٔ نتاب َٓاص ايغبٌٝ يف ؽضح ايزيٌٝ

 ؾن١ًٝ ايعال١َ/أب٢ إعشام اؿٜٛينَعٗز ؽٝذ اإلعالّ ايعًُٞ ؼت إؽضاف 

 

 

 


